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Pressmeddelande 
2022-03-07 

NCC bygger 526 lägenheter åt NREP i Åbo 
NCC ska bygga 526 hyreslägenheter i Åbo, Finland på uppdrag av NREP. 

Bostäderna är fördelade i fem hus och de blir startskottet för ett nytt 

bostadsområde i staden. Ordervärdet uppgår till cirka 615 MSEK. 

I NCC:s uppdrag ingår även att bygga ett parkeringshus och en innergård ovanpå detta. 

Målsättningen är att projektet ska certifieras enligt LEED Platinum samt nå 

energiklassificering A. Förnybara energikällor som bergvärme och solpaneler kommer att 

användas för uppvärmning av husen och en del av elproduktionen.  

– Tillsamman med NREP har vi gemensamt satt ambitiösa hållbarhetsmål för det här 

projektet och de blir en viktig milstolpe på resan mot ett hållbart och koldioxidneutralt 

byggande. Vi ser fram emot att starta vårt andra pågående projekt med NREP, säger 

Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef Building Nordics. 

Projektet är startskottet för ett nytt bostadsområde i Åbo, och det är också NREP:s 

största projekt i staden.  

– Vi har satt upp ambitiösa klimatmål för vår fastighetsportfölj och bostäderna som byggs 

i Åbo kommer att vara koldioxidneutrala. Att nå dessa mål kräver mycket även av våra 

partners. NCC kan hantera komplexa byggprojekt och delar vår syn på hållbart 

byggande. Vi är glada över att förverkliga detta stora och mångsidiga projekt med NCC, 

säger Petri Valkama, partner och direktör på NREP. 

Markarbetena påbörjas i mars och det första huset ska stå klar i januari 2024. 

Ordern kommer att registreras i affärsområdet NCC Building Nordics under första 

kvartalet 2022. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Tove Stål, presschef NCC Group, 076-5216102 

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank 

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar 

NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten 

omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 

2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 

https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/

